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Versoepeling onterving van de
echtgenoot

Reeds onder het oude erfrecht kon de erflater de reservataire
rechten van de langstlevende echtgenoot bij testament
ontnemen indien hij op het moment van overlijden minstens 6
maanden feitelijk gescheiden leefde.
Daarnaast moest de erflater in een gerechtelijke procedure het
afzonderlijk verblijf gevorderd hebben. Het was niet vereist
dat deze vordering wordt ingewilligd. De hoedanigheid waarin
hij deze eis instelde, was eveneens van geen belang. Het
ontervend beding kon ten slotte enkel uitwerking hebben
indien de wil van de erflater ondubbelzinnig was. Het Hof van
Cassatie oordeelde bij arrest van 22 maart 2010 dat de loutere
aanwijzing van een algemene legataris geen duidelijke
wilsuitdrukking is zodat de langstlevende echtgenote nog
steeds haar reservataire rechten kan opeisen.
Sinds 1 september 2018 zijn de voorwaarden aanzienlijk
versoepeld. Het is niet altijd meer vereist dat er een vraag tot
afzonderlijk verblijf werd ingesteld, noch dat die vraag uitgaat
van de erflater. Volgens het huidige recht volstaat zowel een
vordering tot afzonderlijk verblijf als een vordering tot
echtscheiding. Wie het initiatief heeft genomen is niet langer
relevant. Het bestaan van een feitelijke scheiding van
minstens zes maanden is wel nog steeds vereist en ook de wil
om te onterven moet nog steeds duidelijk zijn. Onder de
huidige wet zal de aanduiding van een algemene legataris
evenwel vermoed worden een duidelijke uitdrukking te zijn
van de wil van de erflater om te onterven. Dit vermoeden is
weerlegbaar.
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